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PREI VERWERKINGSMACHINES 

Werking 
De Machine is voor het schoonmaken van prei. De volgende typen zijn verkrijgbaar: S, M, L. Alle 
typen kunnen in combinatie met een waterrecyclingsysteem gebruikt worden.  
Type S snijd de wortel 2 keer met hogesnelheidsmessen die de wortel van de prei het mes in zuigen. 
Het blad wordt één keer met een dubbel mes gesneden.  
Type M is hetzelfde als type S met daarbij nog een set pelrollen. Eerst wordt de wortel gesneden om 
het meeste vuil weg te krijgen. Daarna wordt de prei door de pelrollen gereinigd. Daarna wordt de 
wortel met het hogesnelheidsmes precieser gesneden. Het blad wordt dan op de gewenste lengte 
gesneden. Type L heeft 2 sets pelrollen.  
De preimachines hebben een separaat sorteergedeelte dat aan het verwerkingsgedeelte gemonteerd 
kan worden. De logistiek rondom de machines is altijd maatwerk. Zo is de machine aangepast aan de 
manier waarop u wilt werken. 
Al onze machines zijn conform CE en/of UL/CSA. Onze machines hebben wereldwijd een lange 
levensduur bewezen. Ze zijn onderhoudsvriendelijk, met kwaliteitmaterialen en de allernieuwste 
beschikbare technieken. 
 
Film:  https://www.christiaensagro.com/nl/producten/prei#product-video-15 
 
Voordelen 
Nieuwste technologieën worden gebruikt 
Schoner product 
Goede kwaliteit wortel snijden 
 
Opties 
Was gedeelte, hydraulisch of elektrisch aangedreven, verschillende afvalafvoersystemen, oplegplaten, 
diverse draaitafels, verlengen opleg en sorteergedeelte, schuifsysteem sorteergedeelte, kortsnij unit 
op bovenband, naspoelunit op bovenband, telsystemen, high-tech touchscreen voor wisselende 
instellingen, logistieke maatwerkoplossingen. 
 

Technische gegevens S M L 

Lengte verwerkingsgedeelte 4.400 mm 5.400 mm 6.400 mm 

Breedte frame 1.400 mm 1.400 mm 1.400 mm 

Hoogte (verstelbaar) 1.520-1.770 mm 1.520-1.770 mm 1.520-1.770 mm 

Hoogte opleggedeelte 
(verstelbaar) 

900-1.150 mm 900-1.150 mm 900-1.150 mm 

Lengte opleggedeelte 1.000 mm  1.000 mm 1.000 mm 

Lengte sorteergedeelte Maatwerk Maatwerk Maatwerk 
Snijlengte h 380-670mm  330-670mm  330-670mm  

Band snelheid  12,5 Meter/min 12,5 Meter/min 12,5 Meter/min 
Max Stuks/Min* 100 Stuks/min  100 Stuks/min 100 Stuks/min 
Aandrijving Hydraulisch/Elektrisch Hydraulisch/Elektrisch Hydraulisch/Elektrisch 
Stroom 4KW 4KW 5,5KW 
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Onze producten worden onderworpen aan voortdurende ontwikkeling en verbetering. Bovendien worden de machines vaak 

aangepast aan de wensen van de afnemers. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat uw machine in detail af kan wijken. 

 

Olie 55ltr 55ltr 75ltr 

Frame RVS RVS RVS 
* Met minder kwaliteit van het product moet de bandsnelheid verlaagd worden om een goede kwaliteit 
van het pellen te verkrijgen. Bij type M zal de bandsnelheid door het aantal pelrollen langzamer zijn 
dan bij type L. 
 

 


